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  هانى كرم حليم 761

  محمد احمد عبد الجابر سعد 762

  خليفه رجب خليفه 763

  جمال احمد عبد التواب عبد العليم 764

  اسماعيل حسن اسماعيل 765

  عبد الحكيم عبد العال طارق 766

  احمد بهلول احمد عبد الناصر 767

  سامح عزت رياض 768

  رجب محمد خيرى 769

  حسانين عبد الجابر ضرار 770

  احمد محمد خيرى عبد المجيد 771

  احمد حسن محمد كامل 772

  احمد جمال صالح عبد الهادى 773

  ابو بكر شعبان محمد 774

  سيد حسن احمد حسن 775

  ضاحى شعبان عبد المجيد مصطفى 776

  طه على حسن احمد 777

  عالء خطاب حسين سالمة 778

  عالء مختار شحاته محمد 779

  محمد عادل رجب عبد الحليم 780

  وائل سمير رزق سمعان 781

  وليد جمال مجاهد 782

  ماجد عدلى صادق عزيز 783



  محمد احمد عتريس 784

  محمد عيد عبد التواب على 785

  محى الدين محمد محى الدين خلف 786

  احمد خليفه عبدالعزيز 787

  احمد على حجازى محمد 788

  احمد محمد ربيع اسماعيل 789

  رضا أنور خفاجى ابو العال 790

  جمال محمد تامر احمد 791

  حازم حسن زكى 792

  حسين عثمان عبد الكافى محمد 793

  حنا فكرى حنا يوسف 794

  اس حميدخالد احمد عب 795

  سمعان سمير ذكى عبده 796

  وائل محمد فاروق عطا 797

  طه ابراهيم عبد العزيز محمد 798

  احمد جمال محروص عثمان 799

  احمد مصطفى زيان عبدهللا 800

  حجازى تالوى تونى سيد 801

  رضا نبيل رزق فهيم 802

  ماهر عدلى صادق عزيز 803

  وليد فتحى داود سعيد 804

  عاطف حربى عبد الرازق 805

  خالد ابو الهيجات عبد الصبور 806

  عاطف عادل عوض صموئيل 807

  عباس محمد عباس 808

  محمد احمد عبد الاله احمد 809

  محمود ابو الهيجات عبد الصبور 810

  مصطفى عبد الناصر محمد 811

  نادى جمال الفى موسى 812

  نياظ عبد المهيمن محمد نياظ 813

  وليد خضر حسين احمد 814

  طارق محمد سيد جبالى 815

  محمد ابو بكر محمد حسن 816

  محمد حماده محمد حسانين 817

  محمد مهران عبد الحكيم مهران 818



  مؤمن رجب محمد عبد الغنى 819

  طه عواجه ابو الليل 820

  بكر عطا محمد عطا 821

  حسن رجب كامل 822

  رمضان عطا هللا راضى موسى 823

  رضا فاروق فؤاد هالل 824

  محمد حلمى عبد الصمد 825

  محمد حمدى محمد حافظ 826

  جمال ناجى عبد الموجود محمد 827

  عماد ابراهيم فوزى يونان 828

  عمرو مصطفى عبد الكريم 829

  مارى ابراهيم حبيب وهبه 830

  شعبان ربيع اسماعيل 831

  شعبان فتحى ابراهيم 832

  سماعيل حسنشعبان محمد ا 833

  صالح احمد رضا محمد 834

  زين العابدين محمد عبد الوهاب 835

  عمرو حسين محمود 836

  عابد على طه على 837

  عارف حمدى محمد حافظ 838

  عبد هللا على جمعه حسانين 839

  عزة فاروق صادق محمود 840

  عماد جمال فؤاد ينى 841

  عمر كامل حسن حسين 842

  مد حسينعمرو محمد اح 843

  ماجد فرج شفيق يونان 844

  محمد جمال احمد عبد الرحمن 845

  وائل ممدوح على عطا 846

 أمين ابراهيم أمين سيد 847

 تم اعداد الملف ورفعه لصالح مدونة وظائف الشباب

WWW.WAZAEF4YOUTH.COM 

 الفيس بوك

WWW.FACEBOOK.COM/WAZAEF4YOUTH 

http://www.wazaef4youth.com/
http://www.facebook.com/WAZAEF4YOUTH

